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Abstrakt
Oxid dusnatý (NO) je malá plynná molekula produkovaná především aktivovanými makrofágy, ale i
dalšími buňkami v reakci na nákazu. Od konce 80. let 20. století, kdy se ukázal vliv NO na
schistosomy, bylo provedeno mnoho experimentů, jež se snažily objasnit jeho působení i na další
helminty a jeho celkovou úlohu při helmintózách. In vitro je zkoumán především přímý vliv na
helminty; hlavními sledovanými parametry je snižování jejich motility a viability. Oproti tomu se in
vivo experimenty zaměřují hlavně na sledování průběhu infekce a vliv NO na patologické projevy
probíhající v těle hostitele. Výsledky in vitro a in vivo experimentů však nejsou vždy v souladu. Vliv NO
se navíc liší nejen mezi jednotlivými rody, ale i mezi vývojovými stádii téhož helminta.

Klíčová slova
Oxid dusnatý; helmint; helmintóza; iNOS; makrofág; infekce

Abstract
Nitric oxide (NO) is a small gaseous molecule produced mainly by activated macrophages, but some
other cells as well, in reaction to an infection. Since late 80s, when the effect of NO on schistosomes
was demonstrated, many experiments have been conducted examining both the effect of NO on
other helminths and its role in helminthoses. In vitro experiments center mainly upon direct effects
of NO on helminths – loss of motility and viability in particular. On the other hand, in vivo studies
focus on the course of infection and pathological changes in hosts. However, in vitro and in vivo data
do not always corroborate. Moreover, the effects of NO differ not only across helminth genera but
also for developmental stages of the same parasite.
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Seznam zkratek
AG

aminoguanidin

ALT

alanin aminotransferáza

AST

asparát aminotransferáza

CAM

kalmodulin

cGMP

cyklický guanosinmonofosfát

cNOS

konstitutivní NO syntáza

CNS

centrální nervová soustava

DEA/NO

dietylamin NONOát

DEC

dietylkarbamazin citrát

DETA/NO

dietylentriamin/NO

dpi

dní po infekci

DX

dexametazon

ELISA

enzyme-linked imunosorbent assay; enzymová imunosorbentní analýza

ESP

exkrečně-sekreční produkty

FAD

flavinadenindinukleotid

FMN

flavinmononukleotid

H4B

tetrahydrobiopterin

IFN-γ

interferon γ

IL

interleukin

iNOS

inducibilní NO syntáza

KO

knock-outované

L-NAME

NG-nitro-L-arginin metyl ester

L-NMMA

NG-monometyl-L-arginin

LPS

lipopolysacharid

MAF

macrophage activating factors; faktory aktivující makrofágy

MPO

myeloperoxidáza

NADPH

nikotinamidadenindinukleotidfosfát

NO

oxid dusnatý

NOS

NO syntáza

V

PZQ

praziquantel

qRT-PCR

quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction; kvantitativní
polymerázová řetězová reakce spojená s reverzní transkripcí

RNS

reactive nitrogen species; reaktivní sloučeniny dusíku

ROS

reactive oxygen species; reaktivní sloučeniny kyslíku

SNAP

S-nitroso-N-acetyl-D,L-penicilamin

SOD

superoxiddismutáza

TGR

thioredoxin glutation reduktáza

TGF-β

transforming growth factor β; transformující růstový faktor β

TNF-α

tumor necrosis factor α; tumor nekrotizující faktor α

WB

Western blot

WT

wild-type
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Úvod
Jednou ze složek imunitního systému zodpovědných za boj s nákazou je oxid dusnatý (NO)
produkovaný především aktivovanými makrofágy. Tradičně je NO považován za látku účinnou v boji
proti jednobuněčným, hlavně intracelulárním patogenům. Jeho působení regulující průběh infekce
bylo prokázáno při infekcích parazitickými protisty, především rody Leishmania, Toxoplasma,
Trypanosoma, Giardia nebo Entamoeba. Na konci 80. let bylo nicméně zjištěno, že NO může být
efektivní i proti schistosomám (James a Glaven, 1989) – motolicím, kterými je celosvětově infikováno
téměř 240 milionů lidí (WHO [online], 2017).
Jak u schistosom, tak u dalších zkoumaných helmintů (rody Fasciola, Brugia, Echinococcus) se však
zdá, že o roli NO při daných helmintózách lze nejspíš jen těžko vyvozovat obecně platná pravidla. V
některých případech totiž NO pozitivně ovlivňuje průběh onemocnění a zmírňuje patogenezi nebo
znemožňuje parazitům správný vývoj či je rovnou zabíjí, zatímco jindy helmintům přežití v hostiteli
usnadňuje. Kromě rozdílů mezi jednotlivými rody helmintů si také často protiřečí výsledky in vitro a in
vivo experimentů prováděných s týmž parazitem (pokud existují). Toto je nutné brát v úvahu při
komplexní interpretaci výsledků.
Hlavním cílem této práce je proto shrnout poznatky o vlivu NO při helmintózách, se zvláštním
zřetelem ke srovnání výsledků experimentů prováděných in vitro a in vivo.
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1. Vznik NO a jeho role při obraně organismu
NO je plynná molekula, která v organismech zastává mnoho funkcí. Lze na ni pohlížet například jako
na signální molekulu oběhového a nervového systému zodpovědnou za zvýšení tvorby cyklického
guanosinmonofosfátu (cGMP) vazbou na hem solubilní guanylát-cyklázy (Stone a Marletta, 1994).
V důsledku této signalizace dochází v oběhové soustavě k vazodilataci (Palmer et al., 1987) a
zabránění srážení krve jak znemožněním adheze a agregace krevních destiček, tak rozpuštěním již
vzniklých agregátů (Radomski et al., 1990). V centrální nervové soustavě (CNS) je tato signalizace
součástí glutamátové dráhy (Bredt a Snyder, 1989). Po navázání glutamátu na buněčné receptory se
zvyšuje hladina Ca2+, což indukuje produkci NO. Ten se pak může vázat na hem solubilní guanylátcyklázy a aktivovat syntézu cGMP, který funguje jako druhý posel (Steinert et al., 2010). Pro tuto
bakalářskou práci je nicméně zásadní role NO jako efektorové molekuly imunitní odpovědi vedené
proti helmintům.

1.1. Vznik NO a regulace tvorby
Oxid dusnatý vzniká v buňkách oběhového, nervového a imunitního systému aktivitou enzymu NO
syntáza (NOS). Rozlišujeme dvě formy tohoto enzymu – konstitutivní (cNOS) a inducibilní (iNOS).
Hlavními rozdíly mezi těmito typy jsou druh buněk, ve kterých se vyskytují, způsob syntézy a signál
pro vazbu kalmodulinu (CAM) (viz Tab. 1).
Tab. 1: Srovnání lokalizace a funkce různých forem NO syntázy (Moncada et al., 1991, upraveno)

Výskyt
Syntéza

Vazba CAM
Tvorba NO

iNOS
Makrofágy, hepatocyty, endoteliální
buňky, neutrofily
Po přijetí signálu syntéza monomerů
a následná dimerizace
Nezávisí na hladině Ca2+
Nárazová a intenzivní tvorba v reakci
na infekci

cNOS
Endoteliální buňky, nervové buňky
Monomery tvořeny neustále, při
zvýšení hladiny Ca2+ vazba CAM a
dimerizace
Závisí na hladině Ca2+
Neustálá tvorba NO pro udržení
homeostáze

Konstitutivní NOS nalezneme v nervových (nNOS) a endoteliálních buňkách (eNOS) (Moncada et al.,
1991). K expresi monomerů tvořících cNOS dochází neustále, ale k aktivaci enzymu dochází až po
zvýšení vnitrobuněčné koncentrace Ca2+, vazbě Ca2+ na CAM a nakonec vazbě CAM na monomery
(Alderton et al., 2001). Inducibilní NOS se vyskytuje v makrofázích (Stuehr et al., 1989), neutrofilech
(McCall et al., 1991), hepatocytech (Curran et al., 1989) a endoteliálních buňkách (Oswald et al.,
1994). K započetí exprese podjednotek je zapotřebí signál ze skupiny látek, které byly dříve souhrnně
2

označovány jako faktory aktivující makrofágy (MAF) (Bogdan, 2001). Na rozdíl od konstitutivní formy
NOS, u inducibilní formy dochází k vazbě CAM už během skládání enzymu (Cho et al., 1992) a
aktivace tak není závislá na zvýšení hladiny Ca2+ v buňce. Pro imunitní odpověď je tato forma
významnější.
Po přijetí aktivačního signálu se v buňce spustí syntéza dvoudoménových monomerů iNOS (Obr. 1).
První doména vykazuje oxygenázovou aktivitu a má vazebná místa pro hem, tetrahydrobiopterin
(H4B) a L-arginin. Druhá doména je naopak reduktázová a váže CAM, flavinmononukleotid (FMN),
flavinadenindinukleotid (FAD) a nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADPH) (Alderton et al., 2001).
Po syntéze dochází k dimerizaci oxygenázových domén a k tzv. „doménové výměně“ (angl. domain
swapping). Během této výměny dochází k prohození pozic oxygenázových domén a propletení
monomerů. Díky tomu může dojít na monomeru A k redukci flavinů pomocí elektronu získaného
oxidací NADPH a následně redukci železa hemu navázaného na monomer B. Stejný děj probíhá i mezi
reduktázovou doménou monomeru B a oxidázovou doménou monomeru A (Siddhanta et al., 1998).
Redukcí Fe3+ na Fe2+ dojde k vazbě kyslíku na hem a může proběhnout následující reakce, při které
dochází k oxidaci guanidinové skupiny argininu za vzniku NO (Bogdan, 2001):
O2 + L-arginin → Nω-hydroxy-L-arginin → NO + citrulin.

Obr. 1: Schéma přenosu elektronů mezi doménami iNOS (Siddhanta et al., 1998, upraveno).
Kalmodulin je ve schématu označen zkratkou CAM a arginin je označen ARG. Elektron získaný oxidací
NADPH reduktázové domény monomeru A (šedě) redukuje flaviny a následně hemové železo
oxidázové domény monomeru B (bíle). Stejný vztah platí i mezi reduktázovou doménou B a
oxidázovou doménou A.
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1.2. Regulace iNOS
Produkci NO je důležité regulovat, protože může působit i na hostitelské buňky a poškozovat je.
Přímé regulátory mohou být stimulační nebo inhibiční a mohou ovlivňovat syntézu enzymu na mnoha
úrovních. Regulace může být i nepřímá ovlivněním tvorby přímých regulátorů. První popsaný přímý
stimulační signál pro tvorbu iNOS buňce poskytuje bakteriální lipopolysacharid (LPS) (Stuehr a
Marletta, 1985). Mezi stimulační regulátory skupiny dříve označované jako MAF pak patří cytokiny
interferon-γ (IFN-γ), tumor nekrotizující faktor α (TNF-α) a některé interleukiny (např. IL-2) (James,
1995). Všechny tyto faktory ovlivňují expresi transkripčních faktorů NF-κB a STAT. Bylo prokázáno, že
bez faktoru STAT jsou buňky necitlivé k účinkům IFN-γ a naopak velmi citlivé k intracelulárním
patogenům, jako například virům a intracelulárním bakteriím (Meraz et al., 1996). Faktor NF-κB může
být ovlivněn i inhibičními faktory, konkrétně glukokortikoidy, které indukují tvorbu leucinového zipu,
který přes inhibici NF-κB zabraňuje aktivaci makrofágů a tím i syntéze NO (Berrebi et al., 2003).
Podobný inhibiční účinek mají i přirozené, ale nepřímé regulátory IL-4 a IL-10 a transformující růstový
faktor β (TGF-β). Tyto cytokiny jsou produkovány Th2 lymfocyty a působí proti tvorbě IFN-γ a
proliferaci Th1 lymfocytů (Oswald et al., 1992). Podobně i prostaglandin E2, který je tvořen
makrofágy (Kurland a Bockman, 1978), fibroblasty (Frey et al., 1986) a folikulárními dendritickými
buňkami (Phipps et al., 1988), zabraňuje produkci IFN-γ v Th1 lymfocytech a nepřímo tak zabraňuje
aktivaci makrofágů a produkci NO.
Na úrovni dimerizace enzymu působí inhibitory kompetující o vazebné místo s látkami, jejichž vazba
je esenciální pro funkci iNOS. V této kapitole zmiňuji pouze inhibitory, u nichž je známý mechanismus
působení; další inhibitory jsou popsány v kapitole 2. Do vazebného místa pro L-arginin se váží
deriváty L-argininu, jako například NG-monomethyl-L-arginin (L-NMMA) (Olken et al., 1994) nebo
dimethylarginin (Vallance et al., 1992), a imidazol (Chabin et al., 1996), který po navázání reaguje
s hemovým železem a blokuje radikalizaci kyslíku a tvorbu citrulinu (Wolff a Gribin, 1994).
S hemovým železem reaguje i samotný NO na principu negativní zpětné vazby (Griscavage et al.,
1993).
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1.3. Reaktivita NO a efektorové mechanismy
Jelikož je NO vysoce nestabilní molekula, téměř okamžitě difunduje do krve, tkáně nebo hemolymfy,
nebo reaguje s dalšími radikály a reaktivními sloučeninami tvořenými myeloperoxidázou (MPO) a
NADPH oxidázou (Obr. 2).

Obr. 2: Vznik reaktivních sloučenin kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) a jejich vzájemná interakce (Bogdan et
al., 2000, upraveno). Hlavními enzymy zodpovědnými za tvorbu reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku
jsou myeloperoxidáza (MPO), NO syntáza (v tomto případě kladen důraz na iNOS) a NADPH oxidáza.
Mezi významné produkty těchto enzymů patří ·NO a O2-, které dávají vznik peroxynitritu, a NO2-, ze
kterého vzniká další dusíkatý radikál: ·NO2. Tyto produkty mohou poškozovat významné buněčné
struktury (DNA, proteiny, lipidy).
V krvi je NO vychytáván erytrocyty, ve kterých reaguje s oxyhemoglobinem podle následující reakce
za vzniku dusičnanu (Doyle a Hoekstra, 1981, upraveno):
oxyhemoglobin + NO → deoxyhemoglobin + ONOO- → NO3-.
V buňce může NO reagovat se superoxidem vzniklým funkcí enzymu NADPH oxidáza a výsledkem
této reakce je výrazně reaktivnější peroxynitrit (ONOO-) (Huie a Padmaja, 1993):
·NO + ·O2- → ONOO-.
NO může taktéž reagovat s kyslíkem za vzniku NO2 a dalšími oxidacemi následně dát vznik dusitanům
(Beckman a Koppenol, 1996):
2 ·NO + O2 → 2 ·NO2
NO + NO2 ↔ N2O3 + H2O → 2 NO2- + 2 H+.
5

Výše zmíněné reaktivní sloučeniny kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) v buňce modifikují proteiny, nukleové
kyseliny a lipidy, inaktivují enzymy obsahující hemovou strukturu, nebo narušují Fe-S, resp. Zn-S jádra
proteinů. Všech těchto reakcí využívá imunitní systém při boji s patogeny a parazity k poškození jejich
struktur, což může mít za následek zpomalení vývoje parazita či jeho likvidaci.
Nejvíce modifikací v buňce způsobuje peroxynitrit, což je dáno jeho reaktivitou a relativně dlouhou
životností (Beckman a Koppenol, 1996). Je zodpovědný za poškození funkce mitochondrií narušením
Fe-S centra akonitázy, jednoho z enzymů Krebsova cyklu (Hausladen a Fridovich, 1994), a inaktivaci
cytochromu p450 (Vernia et al., 2001), který je zodpovědný za denitrosylaci karcinogenních
nitrosaminů (Wade a Castro, 1990). V důsledku toho buňka není schopná metabolizovat většinu
substrátů, což může vést až k buněčné smrti. Peroxynitrit dále inaktivuje glutation tvorbou
nitrosothiolu a tím znemožňuje vychytávání ROS, které mohou dále poškozovat buňku (Kolesnik et
al., 2013). Měď obsažená v reakčním centru superoxiddismutázy (SOD) katalyzuje rozklad
peroxynitritu na hydroxylový anion a dusitanový kation (NO2+), který nitruje tyrosinové zbytky
proteinů, např. histonů, čímž ovlivňuje uspořádání DNA (Beckman et al., 1992). NO navíc útočí přímo
v jádře a nitrosyluje lysin DNA ligázy a tím znemožní replikaci řetězců DNA (Graziewicz et al., 1996).
Redox potenciál NO je aktivován železem obsaženým v hemových centrech enzymů a vazbou na
tento hem NO narušuje funkci enzymů, například mitochondriální cytochrom c oxidázy (Wade a
Castro, 1990). V důsledku toho dochází ke zvýšení koncentrace ROS v buňce, což umožňuje vznik
peroxynitritu a další poškození buňky (Cleeter et al., 1994). Působením jak peroxynitritu, tak NO navíc
dochází k poškození membrány buněk peroxidací lipidů (Fang, 1997) a k deaminaci bází DNA, čímž
RNS přispívají k mutacím v buňce (Juedes a Wogan, 1996).

Z uvedeného je zřejmé, že NO, resp. jeho deriváty, jsou velmi reaktivní molekuly s širokým spektrem
možných účinků, jež se mohou uplatnit v anti-infekční imunitě. K výzkumu jejich působení na
helminty existuje řada přístupů prováděných jak in vitro, tak in vivo.
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2. Výzkumné přístupy ke studiu účinků NO v parazitologii
Experimenty prováděné při zkoumání vlivu NO při helmintózách se dělí na dvě hlavní skupiny (in vitro
a in vivo) podle systému, ve kterém probíhají. Většina in vitro experimentů je zaměřena na sledování
vlivu NO na pohyblivost a životaschopnost helmintů. Při těchto pokusech jsou helminti kultivováni
v médiu, do kterého je dodáván NO. Jeho zdrojem mohou být buď tzv. donory NO anebo buňky
hostitele, které po vhodné stimulaci exprimují iNOS, a tedy produkují NO. Oproti tomu in vivo
experimenty jsou zaměřeny na zkoumání vlivu NO na průběh infekce, patologické procesy a celkovou
imunitní odpověď infikovaných hostitelů. Pro tento výzkum se používají zvířata s rozdílnou produkcí
NO, ať už díky genové manipulaci (knock-out genů) nebo podávání inhibitorů iNOS. Tato kapitola
obsahuje stručný přehled metod používaných pro měření koncentrace NO, detekci iNOS a zjišťování
vlivu NO při helmintózách.

2.1. Měření koncentrace NO a detekce iNOS
NO je velmi reaktivní molekula, ochotně oxiduje, a proto se častěji v roztoku vyskytuje ve formě
nitritů. Pro jejich detekci se používá Griessova reakce, jejíž výhodou je rychlý a nenáročný postup. Po
přidání Griessova činidla (N-(1-naftyl)etylendiamin) ke vzorku, v němž chceme nitrity detekovat,
dochází v kyselém prostředí k reakci nitritů s kyselinou sulfanilovou za vzniku červeného azobarviva.
Pomocí spektrofotometru se následně určí absorbance daného vzorku a z kalibrační křivky lze pak
odečíst koncentraci nitritů odpovídající změřené absorbanci. Nevýhodou této metody je pouze
nepřímé stanovení množství NO v měřeném vzorku (Tsikas, 2007).
Jiným přístupem je detekce iNOS, která může probíhat různými způsoby. Výhodou je specifita a vyšší
přesnost metod ve srovnání s detekcí nitritů Griessovou metodou. Nevýhodou je složitější (a obvykle
dražší) příprava vzorku a také ztráta informace o reálné koncentraci NO ve vzorku. Pro detekci mRNA
iNOS obsažené v buňkách či tkáních hostitele se používá kvantitativní PCR spojená s reverzní
transkripcí (qRT-PCR) (Andrade et al., 2007; Ming et al., 2016; Ruano et al., 2012). Pro kvantitativní
stanovení exprimované iNOS lze použít metodu ELISA, která je založená na specifické interakci
protilátky s antigenem. Na protilátku může být navázán enzym, který katalyzuje přeměnu substrátu
na barevný produkt vhodný pro spektrofotometrickou nebo fluorometrickou analýzu roztoku
(Alonso-Trujillo et al., 2007; Amri et al., 2007; Dai et al., 2003; Rodríguez-Sosa et al., 2004). Citlivější
metodou založenou na protilátkách je ve srovnání s metodou ELISA metoda western blot (WB), která
však neposkytuje přesnou informaci o množství sledovaného proteinu (Abdallahi et al., 2001;
Andrade et al., 2007; Reyes and Terrazas, 2007).
Na protilátkách je založena i metoda imunofluorescence, při které se protilátky s fluorescentním
barvivem naváží na iNOS obsaženou v pozorovaném vzorku tkáně (Ming et al., 2016). Výhodou této
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metody je, že poskytuje informaci o lokalizaci iNOS ve vzorku, avšak není možné její kvantitativní
stanovení (ve smyslu koncentrace). Imunofluorescenční značení je možné využít i při detekci iNOS
pomocí průtokové cytometrie, která umožňuje rychlou analýzu velkého množství buněk (Connor a
Devaney, 2002).

2.2. Manipulace s produkcí NO
Donory NO (dále jen „donory“, shrnuty v Tab. 2 a 3, Obr. 3) jsou zpravidla malé organické molekuly,
z nichž se v závislosti na teplotě a pH uvolňuje NO. Jejich hlavní výhodou je relativně dobrá
předvídatelnost dynamiky produkce NO a definovanost systému. Nedostávají se do něj totiž další
potenciálně účinné molekuly, jak tomu může být v případě využití buněk jako zdroje NO. Donory jsou
více používány v in vitro pokusech, kde nahrazují přirozenou produkci NO hostitelskými buňkami a
umožňují zkoumat přímý vliv NO na parazity. Donorů existuje celá řada, mezi dosud nejvíce
používané v parazitologických experimentech patří S-nitroso-N-acetyl-D,L-penicilamin (SNAP) (Steers
et al., 2001; Thomas et al., 1997), diethylentriamin/NO (DETA/NO) (Ahmed et al., 1997; Ruano et al.,
2012) a linsidomin (SIN-1), který ovšem uvolňuje kromě NO i O2-, z nichž pak vzniká peroxynitrit. To je
nutné vzít v úvahu při interpretaci získaných výsledků (Hogg et al., 1992). Mezi donory používané při
experimentální nákaze pak patří dietylamin NONOát (DEA/NO) (Hadas et al., 2001) a LA419 (Ruano et
al., 2015). Relativně nedávno se v parazitologických pokusech testovaly také furoxany, především pro
svůj efekt proti schistosomám (Guglielmo et al., 2014).

Obr. 3: Struktura donorů DETA/NO (SigmaAldrich [online], 2017, upraveno), SNAP (Cayman chemical
[online], 2017, upraveno) a SIN-1 (Singh et al., 1999, upraveno). Šedě, resp. černě vyznačen
uvolňovaný NO, v případě SIN-1 i kyslíkový radikál (O2-·), který s NO tvoří peroxynitrit (ONOO-).
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Druhým způsobem, jak do in vitro systému dodat NO, je využít jeho biogenní zdroj, tedy buňky,
kterým lze jednoduše a účinně aktivovat produkci NO přidáním LPS a IFN-γ do média. Může jít jak o
primární kultury izolované z hostitele (např. peritoneální makrofágy) (Andrade et al., 2007; Kanazawa
et al., 1993; McLaren and James, 1985; Rodríguez-Sosa et al., 2004; Steers et al., 2001; Thomas et al.,
1997), tak o imortalizované buněčné linie (např. makrofágy RA 264.7).
Inhibitory iNOS (dále jen „inhibitory“, shrnuty v tab. 2 a 3) jsou molekuly, které kompetují o vazebné
místo v iNOS (přímé inhibitory) nebo tlumí Th1 imunitní odpověď a tím nepřímo i produkci NO
(nepřímé inhibitory). Přidání inhibitoru iNOS do systému vede ke zrušení možných efektů RNS při
infekci. Výhodou podávání inhibitoru je vypnutí pouze produkce NO, zatímco ostatní funkce zůstávají
zachovány. Při porovnávání průběhu infekce ve skupině s inhibitorem a bez něj pak můžeme určit, za
které změny jsou zodpovědné RNS. Nevýhodou je různá míra specifity inhibitorů k různým izoformám
NOS a také míra, s jakou dokáží aktivitu iNOS utlumit. Mezi přímé inhibitory, které se používají v in
vitro i in vivo experimentech, patří NG-monometyl-L-arginin (L-NMMA) (Andrade et al., 2007; Coulson
et al., 1998; Gray a Lawrence, 2002; Ruano et al., 2012) a NG-nitro-L-arginin metyl ester (L-NAME)
(Andrade et al., 2007; Hirata et al., 2001; Ruano et al., 2012). V experimentálních modelech infekce
se navíc používají aminoguanidin (AG) (Brunet et al., 1999; Connor a Devaney, 2002; Demirci et al.,
2006; Espinoza et al., 2002; Gargili et al., 2004; Gupta et al., 2004; Kołodziej-Sobocińska et al., 2006;
Verma et al., 2015; Wynn et al., 1994) a L-N6-(1-iminoetyl)-lysin (L-NIL) (Hirata et al., 2001). Běžným
nepřímým inhibitorem používaným v parazitologických experimentech je dexametazon (DX)
(McGarry et al., 2005; Ruano et al., 2015). Nevýhodou DX je celkové ovlivnění imunitní odpovědi,
změny v průběhu infekce po podání DX tudíž nelze připisovat pouze působení NO.
Kromě podávání inhibitorů wild-type (WT) hostitelům lze použít také hostitele, kteří neprodukují NO
díky knock-outu (KO) genu pro iNOS (Coulson et al., 1998; Lawrence et al., 2000; McGarry et al.,
2005) nebo pro IFN-γ, který je důležitý pro aktivaci makrofágů a nepřímo tak i pro syntézu NO (Gray
and Lawrence, 2002; Hesse et al., 2000).

Široké spektrum používaných metod od prosté detekce NO po sledování změn v infekci po podání
inhibitorů nabízí komplexní pohled na problematiku vlivu NO při helmintózách. Na základě výsledků
získaných použitím těchto metod lze formulovat hypotézy o snižování nebo zvyšování motility a
viability parazitů i o menší nebo větší patologii díky působení NO.
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Abdallahi et al., 2001,
Thomas et al., 1997
Sibille et al. ,2004, Steers
et al., 2001, Taylor et al.,
1996, Thomas et al., 1997

Brugia malayi – mikrofilárie i dospělci,
Schistosoma mansoni – vajíčka, miracidia
Brugia malayi – mikrofilárie i dospělci,
Echinococcus granulosus – cysty, Fasciola
hepatica – juvenilové

0,3 – 1,2 mM
1 µM – 100 mM

SIN-1

SNAP

Andrade et al., 2007,
Ruano et al., 2012
Andrade et al., 2007,
Ruano et al., 2012
Amri et al., 2007,
Kanazawa et al., 1993,
Steers et al., 2001, Taylor
et al., 1996, Thomas et
al., 1997

Strongyloides venezuelensis – L3, dospělci,
Trichinella spp. – L1
Schistosoma mansoni – L3, dospělci,
Trichinella spp. – L1
Brugia malayi – mikrofilárie i dospělci,
Echinococcus granulosus – cysty,
protoskolexy

6 µM – 100 mM
0,4 – 100 mM

4 – 500 µM

L-kanavanin

L-NAME

L-NMMA

Inhibitor

Guglielmo et al., 2014

Schistosoma mansoni – dospělci

10 – 50 µM

Furoxany

Ahmed et al., 1997,
Ruano et al., 2012

Schistosoma mansoni – schistosomula,
Strongyloides venezuelensis – L3, dospělci

6 µM – 1 mM

DETA/NO

Zdroje

Helmint

Použitá koncentrace

Donor

Tab. 2: Shrnutí donorů a inhibitorů používaných v experimentech prováděných in vitro.
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Trichinella spiralis – larvy
Strongyloides venezuelensis – larvy

1 - 10 mg/kg i. p.

5 mg/kg p. o.

DEA/NO

LA419

Brugia spp.– mikrofilárie, Schistosoma mansoni –
cerkárie, Toxocara canis – larvy, Trichinella
spiralis – larvy i dospělci

Strongyloides venezuelensis – larvy

Schistosoma mansoni – vajíčka

Brugia malayi – mikrofilárie, Schistosoma
mansoni – schistosomula

Schistosoma mansoni – vajíčka

50 – 500 mg/kg i. p.,
0,7 – 100 mM,
125µg/myš p.o.

2 – 3 mg/kg p. o.

50 µg/ml p. o.

5 – 10 mg i. p.

20 – 50 µg/ml p. o.

AG

DX

L-NAME

L-NMMA

L-NIL

Inhibitor

Helmint

Použitá koncentrace a
způsob podání

Donor

Hirata et al., 2001

Coulson et al., 1998, Gray a Lawrence,
2002

Hirata et al., 2001

McGarry et al., 2005, Ruano et al., 2015

Brunet et al., 1999, Espinoza et al.,
2002, Gupta et al., 2004, KołodziejSobocińska et al., 2006, Verma et al.,
2015, Wynn et al., 1994

Ruano et al., 2015

Hadas et al., 2001

Zdroje

Tab. 3: Shrnutí donorů a inhibitorů používaných v experimentech prováděných in vivo. Způsob podání intraperitoneálně (i. p.), perorálně (p. o.).

3. Účinky NO na helminty (in vitro)
Pro účely této bakalářské práce jsou za in vitro experimenty považovány ty, ve kterých se zkoumá vliv
NO produkovaného hostitelskými buňkami, ať už izolovanými přímo z nakaženého hostitele nebo
pocházejícími z buněčné linie, nebo uvolňovaného z donorů NO. Výsledky takových experimentů
slouží především k tvorbě představ o působení RNS na parazita. Kvůli tomu, že probíhají v neúplném
in vitro systému, který nereprezentuje komplexní in vivo prostředí, jsou však často výsledky
experimentů in vivo diametrálně odlišné a vyvrací hypotézy formulované na základě in vitro studií.
Limitací in vitro systémů pro komplexní pohled na problém je i fakt, že se mnohé výzkumy zabývají
pouze aktivací produkce NO různými buňkami po stimulaci antigeny parazita. Víme tedy, co stimuluje
produkci NO, ale máme méně poznatků o tom, jak (a zda vůbec) RNS působí na parazity.
Experimenty zkoumající vliv NO na parazity se provádí na modelových organismech z několika skupin.
Nejčastěji se jedná o parazity významné pro člověka z medicínského či hospodářského hlediska. Pro
lepší kontext jsou v této kapitole stručně popsány cykly jednotlivých parazitů, přičemž výsledky
těchto experimentů jsou uvedeny v konkrétních fázích cyklu.

3.1. Motolice
3.1.1. Fasciola hepatica
Zástupci rodu Fasciola mají dvouhostitelský cyklus, kde mezihostitelem je plž a definitivním
hostitelem býložravec. Z definitivního hostitele odchází s trusem vajíčka a v nich se vyvíjí miracidia,
která se líhnou ve vodním prostředí a penetrují do mezihostitele. Zde se vyvíjí ve sporocysty, v nichž
vznikají cerkárie, které později opouští hostitele a encystují na vegetaci. Tyto cysty zvané
metacerkárie pozře definitivní hostitel s vegetací, v jeho trávicí soustavě dojde k excystaci juvenilů, a
ti pak dospívají ve žlučovodech a játrech hostitele. V některých hostitelích, například krysách, se
podaří imunitnímu systému eliminovat nákazu ve stádiu juvenilů, v přirozených hostitelích jako jsou
například ovce motolice vlivu imunitního systému odolávají a daří se jim dospět. Piedrafita et al.
(2001) se svým výzkumem pokusili objasnit, proč krysy nákazu eliminovat zvládnou a ovce ne. Pro
výzkum použili peritoneální buňky krys a peritoneální a plicní buňky ovcí, které stimulovali LPS,
rekombinantními IFN-γ a TNF-α a inkubovali je také s juvenilními motolicemi a sérem krys
infikovaných metacerkáriemi. Ukázalo se, že krysí buňky stimulované LPS a sérem se nejvíce
přichycovaly na motolice a produkovaly dostatek NO pro jejich zabití. Přidání L-NMMA do kultury
zvrátilo efekt NO a motolice přežívaly. Ovčí buňky neprodukovaly NO ani po stimulaci LPS a sérem, ať
už sérum bylo ovčí nebo krysí. Na základě těchto výsledků autoři vyslovili hypotézu, že rozdílná
schopnost savčích hostitelů bojovat s nákazou je dána rozdílnou produkcí radikálů a ti hostitelé, kteří
v reakci na infekci touto motolicí produkují NO jsou schopni nákazu eliminovat.
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Otázkou schopnosti krysích imunitních buněk zabíjet motolice se zabývali i Sibille et al. (2004). Krysy
nejprve nakazili metacerkáriemi a poté zabili vždy část krys ve dnech 0, 2, 4, 7, 14, 28 a 42 po infekci.
Z těchto krys získali kultury peritoneálních buněk s majoritním zastoupením eozinofilů. Tyto buňky
pak kultivovali s exkrečně-sekrečními produkty motolic (ESP) nebo s juvenilními motolicemi, měřili
hladiny NO produkovaného imunitními buňkami a zjistili, že buňky kultivované s juvenily produkovaly
více NO než buňky stimulované pouze ESP. Kromě pouhé produkce NO zkoumali i schopnost přežití
motolic v kulturách s buňkami různých fází infekce a zjistili, že nejúčinnějšími zabijáky jsou buňky
z krys zabitých 4 a 7 dní po infekci (dpi). Pro potvrzení hypotézy, že je za zabíjení zodpovědný NO,
přidali do kultur inhibitor L-NMMA a v těchto kulturách pak pozorovali více přeživších motolic než
v kulturách bez inhibitoru. Přidáním SOD do kultury nijak neovlivnili schopnost buněk zabíjet
motolice a vyvrátili možný vliv ROS. Na závěr inkubovali juvenilní motolice s NO donorem SNAP a
pozorovali menší míru úmrtí než v kulturách buněk a motolic. Z toho vyvodili, že je NO produkován
hlavně v rané fázi infekce a k zabíjení je potřeba nejen NO, ale i další složky imunitního systému.
Sadeghi-Hashjin a Naem (2001) se ve svém výzkumu zaměřili na peroxynitrit a jeho schopnost
eliminovat nákazu ovcí touto jaterní motolicí. Pro výzkum použili žluč nakažených ovcí, ponechali
v nich dospělé parazity v nich žijící a rozdělili tyto kultury na dvě skupiny: jednu kontrolní a jednu
experimentální, které podávali peroxynitrit. Zjistili, že po podávání peroxynitritu v dávkách menších
než fyziologických (0,3 mM) docházelo k zabití všech motolic ve žlučovodech. Na základě toho
formulovali myšlenku, že peroxynitrit může být zodpovědný za zabíjení motolic in vivo a zrušení jeho
produkce v důsledku podávání látek utlumujících imunitní systém (například kortikosteroidů) by
mohlo mít za následek závažnější nákazu ovcí. Hypotéza peroxynitritu jako molekuly účinné při
eliminaci motolic by mohla vysvětlit, proč motolice z předchozího výzkumu (Sibille et al., 2004) více
podléhaly vlivu aktivovaných peritoneálních buněk než NO uvolněnému z donoru.

3.1.2. Schistosoma mansoni
Schistosoma mansoni patří mezi dvouhostitelské motolice s asexuálním vývojem v plži a sexuálním
v obratlovci, v tomto případě v člověku a dalších savcích. Některá vajíčka vzniklá kopulací dospělců
hostitele opouštějí, zatímco část jich zůstává v hostiteli. Ve tkáních kolem deponovaných vajíček se
tvoří granulomy a mohou být vystavena vlivu NO produkovanému buňkami imunitního systému
hostitele. Účinek působení NO na vajíčka a larvy zvané miracidia in vitro zkoumali Abdallahi et al.
(2001). Do kultur vajíček a miracidií přidali různé koncentrace NO donoru SIN-1 (0; 0,3; 0,6; 1,2 mM) a
nechali tyto kultury inkubovat přes noc. Pro vyloučení působení peroxynitritu do kultur přidali SOD.
Zjistili, že NO zabíjí již vylíhlé larvy, ale neovlivňuje líhnutí larev z vajíček vystavených vlivu NO. Na
základě těchto výsledků usoudili, že obal vajíček chrání larvy před účinky NO. Bohužel během
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výzkumu neměřili koncentraci NO uvolněného z donoru, a tak není jisté, zda by v in vivo situaci měl
NO stejný vliv jako v jejich experimentu.
Z vajíček vylíhlá miracidia napadají mezihostitelského plže. V něm se vyvíjejí ve sporocysty, které
v kultuře umírají vlivem NO produkovaným hemocyty plžů rezistentních k nákaze tímto parazitem
(Hahn et al., 2001). Studie provedená tímto týmem je jednou z mála zaměřených na zapojení NO do
imunitní odpovědi bezobratlého hostitele. K podepření hypotézy, že jsou za toto zabíjení opravdu
zodpovědné RNS, přidali autoři studie do kultur sporocyst a hemocytů inhibitor L-NAME. V druhé fázi
výzkumu kultivovali sporocysty s hemocyty a kyselinu močovou, která reaguje s peroxynitritem, čímž
jej detoxifikuje, a tím zajistili, že na sporocysty působil pouze NO. V kulturách s inhibitorem
sporocysty přežívaly více než v kulturách s kyselinou močovou. Na základě těchto výsledků se zdá, že
NO je efektivní při zabíjení sporocyst.
Ve sporocystách, které v mezihostiteli přežijí, se vyvíjí stádium furkocerkárie, které pak opouští plže a
aktivně penetrují do definitivního hostitele. Při pronikání ztrácí cerkárie furku a stávají se z nich
schistosomula. McLaren a James (1985) se zaměřili na toto stádium a inkubovali nově přeměněná
schistosomula získaná in vitro transformací s aktivovanými peritoneálními buňkami. Pozorovali rychlé
a trvalé přichycení makrofágů k opsonizovaným parazitům pravděpodobně díky fagocytóze komplexu
antigen – protilátka. Po 4 hodinách zaznamenali viditelné poškození svalů, zatímco tegument zůstal
zdánlivě nepoškozen. Při kultivaci schistosomul pouze s aktivovanými peritoneálními makrofágy
pozorovali stejné poškození jako při inkubaci se všemi buňkami peritonea a usoudili, že za poškození
svalů jsou zodpovědné právě aktivované makrofágy a potenciálně i produkce NO, ač produkci NO
neměřili. Tuto myšlenku však potvrdili ve svém pozdějším výzkumu a navíc zaznamenali vysokou
úmrtnost schistosomul kultivovaných s aktivovanými makrofágy (James a Glaven, 1989). Nabídli
vysvětlení cytotoxicity RNS inhibicí enzymů respiračního řetězce, který je zásadní pro aerobní
respiraci schistosomul.
Tuto myšlenku dále rozvinuli Ahmed et al. (1997), kteří navíc zkoumali rozdíl v metabolismu různě
starých schistosomul, konkrétně 1 týden (plicní stádium) a 2,5 týdne (jaterní stádium) po infekci.
Kultivace jaterních schistosomul s NO, ať už z donoru DETA/NO nebo produkovaného aktivovanými
makrofágy, vedla k jejich úmrtí, zatímco plicní schistosomula v těchto kulturách přežívala. Pro
potvrzení vlivu NO na metabolické enzymy kultivovali schistosomula s inhibitory mitochondriální
respirace, resp. glykolýzy a zaznamenali výsledky shodující se s výsledky inkubace schistosomul s NO.
Na základě toho došli k závěru, že plicní stádium používá anaerobní metabolismus, zatímco jaterní
schistosomula získávají energii aerobní cestou, a proto jsou citlivější k působení NO.
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Schistosomula, která se dostanou až do jater, dále putují do cév kolem střev a zde se vyvíjí
v dospělce, mohou se sexuálně rozmnožovat a stimulovat patologické projevy nákazy. Guglielmo et
al. (2014) se proto ve svých experimentech zaměřili na možnost využití nových látek podobných
praziquantelu (PZQ) k léčbě schistosomózy. Ve svých experimentech určovali vliv NO uvolněného
z těchto derivátů PZQ na funkci rekombinantní thioredoxin glutation reduktázy (TGR) dospělých
schistosom. Při inhibici tohoto enzymu nejsou buňky schopné zbavovat se kyslíkových radikálů, které
jsou později zodpovědné za smrt buněk. V další fázi experimentu tyto deriváty přidali do kultur
dospělých schistosom a porovnávali jejich schopnost zabíjet parazity. Pro porovnání použili i samotný
PZQ, který způsobil paralýzu parazitů, a furoxan, který díky uvolňovanému NO všechny motolice
rychle usmrtil. Našli několik vhodných látek, které by na parazity působily dvěma způsoby, jednak
jako PZQ a jednak uvolňovaným NO. Tyto látky by se v budoucnosti mohly používat při léčbě
schistosomózy způsobené parazity rezistentními k PZQ.

3.2. Tasemnice
3.2.1. Echinococcus spp.
Tasemnice rodu Echinococcus mají dvouhostitelský cyklus, kde jsou definitivním hostitelem psovité
šelmy. Mezihostiteli jsou převážně býložravci, kteří se nakazí pozřením vajíčka. Z něj se ve střevě
uvolní larva zvaná hexakant a ta pak proniká tkáněmi a mění se na larvální stadium metacestoda,
které pak tvoří dvouvrstvou cystu. Vnitřní vrstva je germinální, ze které je vylučována nebuněčná
vnější laminární vrstva a taktéž z ní asexuálně vznikají protoskolexy. Metacestodi jsou poměrně
častým předmětem výzkumu, protože jsou patogenním agens u lidské echinokokózy. Steers et al.
(2001) zkoumali působení NO na cysty Echinococcus granulosus, které kultivovali jak s makrofágy
aktivovanými působením IFN-γ a LPS, tak s donorem SNAP. Objevili, že působením NO dochází
k oddělení germinální vrstvy od laminární a následně ke smrti cyst. Navíc formulovali myšlenku, že
laminární vrstva není pouze mechanickou bariérou, ale zároveň tlumí produkci NO makrofágy. Tuto
hypotézu dále rozvedli Amri a Touil-Boukoffa (2015), kteří po inkubaci makrofágů se solubilní částí
laminární vrstvy pozorovali utlumení produkce NO. Na základě těchto výsledků se zdá, že
Echinococcus může pro přežití využívat narušení produkce RNS a to, zda cysta přežije, je závislé na
množství makrofágů k ní adherovaných.
Dai et al. (2003) ve svém experimentu srovnávali proliferační schopnost T-lymfocytů WT a iNOS KO
myší nakažených vezikulárními cystami E. multilocularis. Pro výzkum použili splenocyty, které
stimulovali konkanavalinem A, LPS a somatickým antigenem metacestodů (alveokoků). U buněk WT
myší nepozorovali téměř žádnou proliferaci ve srovnání s buňkami iNOS KO myší. Nabízí se zde
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vysvětlení, že NO působí proti aktivaci T-lymfocytů, které jsou účinné při této parazitární nákaze a tím
by mohl napomáhat přežití parazita v hostiteli.
Dalším předmětem výzkumu je stádium protoskolexu. To se v definitivním hostiteli uvolňuje
z pozřené cysty, zachytí se střevní stěny a dospěje. Vliv NO na protoskolexy E. multilocularis in vitro
zkoumali Kanazawa et al. (1993). Myší peritoneální makrofágy aktivovali IFN-γ, případně IFN-γ a LPS a
kultivovali je s protoskolexy. Pro vyloučení role ROS při zabíjení do kultury přidali enzymy, které
eliminují kyslíkové radikály (SOD, kataláza, glutation peroxidáza), pro potvrzení role NO použili
inhibitor L-NMMA. Makrofágy aktivované IFN-γ i LPS zabíjely protoskolexy více než makrofágy
aktivované pouze IFN-γ a neutralizace ROS neovlivnila toto zabíjení. Přidání L-NMMA do kultury vedlo
k inhibici produkce NO a k většímu počtu přeživších protoskolexů. Svým výzkumem autoři ukázali, že
vystavení protoskolexů NO vede k jejich úmrtí. Případný NO produkovaný buňkami střevního
imunitního systému by tak mohl mít pozitivní vliv na eliminaci nákazy.
Mourglia-Ettlin et al. (2015) se zaměřili na rozdíly v produkci NO makrofágy dvou různých myších linií,
které kultivovali s protoskolexy E. granulosus. Ukázalo se, že makrofágy infikovaných C57Bl/6 myší,
které s echinokokózou bojují lépe než myši BALB/c, produkovaly více NO a zabíjely více protoskolexů
než makrofágy BALB/c. Při qRT-PCR analýze splenocytů nakažených C57Bl/6 myší zaznamenali rychlý
vzrůst hladin TNF-α oproti časně a trvale utlumené produkci TNF-α splenocyty BALB/c myší. Došli
proto k závěru, že rychlá aktivace makrofágů k produkci NO by mohla rozhodnout o průběhu
echinokokózy.
Interakci mezi protoskolexy a imunitními buňkami dále zkoumali Amri et al. (2007). Protoskolexy E.
granulosus získané z plicních cyst kultivovali s krevními mononukleárními buňkami infikovaných
pacientů a po stimulaci buněk protoskolexy zaznamenali zvýšení produkce NO. S rostoucí hladinou
NO klesala viabilita protoskolexů. Pro potvrzení role NO v zabíjení protoskolexů do kultury přidali
inhibitor L-NMMA, po kterém naměřili nižší hladinu NO a více přeživších protoskolexů ve srovnání
s kulturou bez inhibitoru. Při běžné nákaze by ke styku protoskolexů s krevními mononukleárními
buňkami došlo pouze v případě, že by došlo k prasknutí cysty a uvolnění protoskolexů. Nicméně
v takovém případě by pravděpodobně dříve došlo k septickému šoku organismu než k zabíjení
parazitů vlivem NO. Oproti tomu styk protoskolexů s imunitním systémem ve střevě je poměrně
pravděpodobný, proto se domnívám, že při případném opakování experimentu by bylo vhodné
použít buňky střeva.

3.2.2. Taenia crassiceps
Tasemnice Taenia crassiceps má podobný životní cyklus jako Echinococcus, ale na rozdíl od něj není
předmětem tak intenzivního výzkumu. Definitivní hostitel (např. vlk) se nakazí pozřením
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mezihostitele a v jeho střevech pak dochází k dospívání parazita a produkci vajíček, které hostitele
opouští s výkaly. Mezihostitelem jsou hlodavci, v nichž larvy tvoří cysticerky. Na toto stádium se ve
svém výzkumu zaměřili Rodríguez-Sosa et al. (2004), kteří zkoumali možnou roli STAT4
dependentních drah v účinné imunitní reakci. V in vivo experimentu zjistili, že počet parazitů ve
STAT4 KO myších je výrazně vyšší než ve WT kontrolní skupině. Dále se proto zaměřili na in vitro
proliferační schopnost splenocytů a produkci NO a TNF-α makrofágy aktivovanými LPS a IFN-γ. Po
stimulaci solubilním cysticerkálním antigenem splenocyty WT myší proliferovaly více a stejně
stimulované makrofágy těchto myší produkovaly více NO i TNF-α oproti buňkám KO myší. Na základě
těchto výsledků došli k závěru, že pro účinnou eliminaci parazitů jsou zapotřebí STAT4 dependentní
dráhy, které vedou k Th1 odpovědi a produkci NO.

3.3. Hlístice
3.3.1. Brugia spp.
Hlístice Brugia malayi se do svého definitivního hostitele, člověka, dostává ve stádiu larvy L3 ze
sosáku komára při sání. Z krve putuje do lymfatických uzlin, kde dospívá a sexuálně se množí. Vzniklé
mikrofilárie pak putují krevním řečištěm, dokud je nenasaje komár. Taylor et al. (1996) ve svém
výzkumu testovali vliv NO na toto stádium. Mikrofilárie nejdřív kultivovali s donorem SNAP (0,5-2,5
mM) a pozorovali redukci motility helmintů, po 48 kultivace i jejich smrt. Při kultivaci mikrofilárií
s makrofágy aktivovanými přidáním LPS a IFN-γ do média pozorovali pouze snížení motility
mikrofilárií. Po přidání katalázy, která vychytává peroxid vodíku tvořený aktivovanými makrofágy,
pozorovali stejnou redukci jako v kultuře bez katalázy. Oproti tomu po přidání inhibitoru L-NMMA
vykazovaly mikrofilárie stejnou schopnost pohybu jako zástupci v kontrolní skupině. Z výsledků
usoudili, že za ztrátu motility mikrofilárií je zodpovědný NO.
Thomas et al. (1997) ve svém výzkumu pracoval jak s mikrofiláriemi, tak s dospělci a zjistil, že larvy
jsou méně odolné vůči cytostatickým a cytotoxickým účinkům RNS než dospělci, ať už byl NO
produkovaný makrofágy nebo uvolňovaný z donoru SNAP (0,1-0,5 mM). Z jeho výzkumu taktéž
vyplývá, že silnější účinky má nejspíš peroxynitrit, protože při inkubaci červů (mikrofilárií i larev)
s donorem nebyly účinky tak silné jako při jejich inkubaci s aktivovanými makrofágy. Tyto výsledky se
neshodují s výsledky předchozího výzkumu (Taylor et al., 1996), což je pravděpodobně způsobeno
příliš velkou koncentrací donoru v dřívějším výzkumu. Podle názoru týmu vedeného G. R. Thomasem
produkuje SNAP už v koncentraci 0,5 mM větší množství NO než hostitelské buňky; použití vyšší
koncentrace tedy může vést k nesprávným závěrům. Thomas et al. (1997) dále kultivovali dospělce i
larvy s donorem SIN-1, který ve výsledku uvolňuje peroxynitrit, aby potvrdili jeho účinek na parazity,
a opět pozorovali menší odolnost larev oproti dospělcům. To, že jsou larvy náchylnější ke ztrátě
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motility než dospělci, je v souladu s názorem, že larvy potřebují aerobní metabolismus pro pohyb,
který je zastaven působením RNS na enzymy mitochondrií.
Trochu jiným směrem se vydali O‘Connor a Devaney (2002), kteří zkoumali vliv NO produkovaného
při infekci na diferenciaci T-buněk při nákaze filárií B. pahangi. WT myši a myši KO v genu pro
receptor IFN-γ intravenózně nakazili mikrofiláriemi nebo larvami L3. Dvanáct dpi připravili kultury
splenocytů, které stimulovali antigenem dospělců a do jedné z kultur WT splenocytů přidali inhibitor
iNOS AG. Později metodou FACS rozdělili buňky podle typu a v kulturách bez NO, ať už díky KO nebo
inhibitoru, pozorovali více antigenně specifických CD4hi T-lymfocytů a méně apoptotických CD4 Tlymfocytů ve srovnání s buňkami WT myší. Závěrem vyslovili hypotézu, že antigenně specifické Tlymfocyty jsou cílem NO mediované apoptózy.

3.3.2. Strongyloides venezuelensis
Nákaza definitivního hostitele hlísticí S. veneuzelensis probíhá perkutánně, případně perorálně. Larvy
putují krevním řečištěm do plic a odtud přes ústní dutinu do střev. Zde dospívají a samičky
partenogeneticky tvoří vajíčka obsahující L1. V experimentech s tímto parazitem nejčastěji figuruje
infekční larva L3, která penetruje pokožku hostitele, a dospělci (hlavně parazitické samice). Ruano et
al. (2012) kultivovali tato vývojová stádia s DETA/NO a zjistili, že i nejmenší použitá koncentrace (1 µg/ml)
způsobuje ztrátu motility parazitů už po dvou hodinách inkubace. Z jejich výsledků taktéž vyplývá, že
larvy jsou k NO náchylnější než dospělci a v důsledku působení NO dochází k apoptóze povrchových
buněk larev. Vysvětlením rozdílné citlivosti těchto stádií by mohl být jejich rozdílný metabolismus,
podobně jako tomu bylo v případě larev a dospělců rodu Brugia.

3.3.3. Trichinella spp.
Zástupci rodu Trichinella nikdy neopouští prostředí hostitele, k přenosu parazita dochází pouze
pozřením larev ve tkáních předcházejícího hostitele. V žaludku se larvy uvolní, v tenkém střevě
penetrují sliznici střeva a dospělci pak žijí v syncytiu buněk střevního epitelu. Během penetrace
poškozují buňky, kterými prolézají, což způsobí aktivaci imunitního systému. Ming et al. (2016) určili,
že buňky střevního epitelu myší po kultivaci s larvami T. spiralis spouští syntézu iNOS. Je tedy možné,
že by RNS mohly mít efekt při obraně organismu před tímto parazitem. Pro potvrzení této hypotézy
by bylo vhodné provést in vivo experiment s iNOS KO myšmi. Očekávaným výsledkem takového
experimentu by byl více poničený střevní epitel KO myší a vyšší počet svalových larev v KO myších ve
srovnání s WT myšmi.
Dospělé samice po kopulaci produkují larvy L1, které pronikají do krevního řečiště a následně do
příčně pruhované svaloviny, kde se zapouzdří a stimulují tvorbu tzv. „nurse cells“. Andrade et al.
(2007) zkoumali aktivaci makrofágů antigeny L1 larev několika druhů rodu Trichinella. Zjistili, že
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vysoké koncentrace antigenu larev T. pseudospiralis stimulovaly makrofágy k produkci NO a
makrofágy aktivované LPS a larválním antigenem T. spiralis produkovaly více NO než makrofágy
aktivované pouze LPS. Autoři nicméně neuvádí, zda jsou použité koncentrace antigenů stejně vysoké
jako při běžné nákaze, a tak není jisté, jestli jsou pro aktivaci NO významné. Navíc nezkoumali, zda
jsou larvy nějak ovlivněny působením RNS, za jejichž vznik jsou zodpovědné.

Na základě výsledků in vitro pokusů se zdá, že mezi nejčastější účinky působení NO na helminty patří
snížení motility, inhibice metabolických enzymů, která by mohla vysvětlovat snížení motility parazitů
vlivem NO, dále degradace povrchové vrstvy buněk a smrt parazitů. Tyto pokusy jsou nicméně
prováděny ve velmi uzavřeném systému a je proto nutné hypotézy vyslovené na základě in vitro
experimentů ověřit v odpovídajícím a komplexním in vivo systému.
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4. Účinky NO při helmintózách (in vivo)
Za in vivo experimenty jsou v této práci považovány ty, ve kterých se pracuje se zvířaty
s modifikovanou produkcí NO a které slouží ke zkoumání vlivu NO na celkový průběh infekce
v hostiteli. Díky komplexnímu působení složek imunitního systému a zohlednění fyziologického stavu
organismu mohou závěry vzniklé na základě in vivo experimentů více vypovídat o reálném stavu než
závěry z in vitro výzkumu. Bohužel je většina in vivo experimentů zaměřená na patologické působení
NO na hostitele, nikoliv na vliv NO přímo na parazita, takže hypotézy formované na základě in vitro
studií často zůstávají neověřené.
Experimenty, které zkoumají vliv NO na průběh infekce, jsou prováděny s podobnými modelovými
helminty jako experimenty zkoumající vliv NO na ně in vitro. Pro lepší srovnání s výsledky in vitro
experimentů byla snaha se v této kapitole zaměřit na stejné zástupce jako v minulé.

4.1. Motolice
4.1.1. Fasciola hepatica
Poté, co juvenilní motolice F. hepatica proniknou myší střevní sliznicí, setrvají v peritoneální dutině
přibližně 4 dny a exkrečně-sekrečními produkty stimulují imunitní odpověď hostitele. Jedlina et al.
(2011) ve svém experimentu zkoumali, jak se mění zastoupení eozinofilů, neutrofilů a makrofágů
v peritoneální tekutině 2, 4 a 7 dpi a zda tyto buňky produkují ROS či RNS. Zjistili, že NO je nejprve
produkován eozinofily a posléze makrofágy a neutrofily, ale po 4 dnech produkce výrazně klesá a je
nahrazena ROS. Zdá se tedy, že se NO vyskytuje pouze v časných fázích infekce a poté je vystřídán
dalšími radikály. Výzkumná skupina už se bohužel nezabýval otázkou, zda je NO opravdu důležitý při
obraně hostitele před tímto parazitem.
Zafra et al. (2013) se zaměřili na praktické využití znalostí o infekci a ve svém výzkumu zkoumali vliv
imunizace katepsinem L1 této motolice na produkci NO a průběh infekce v kozách. Kozy rozdělili do
tří skupin: první skupina byla neinfikovaná a neimunizovaná kontrola, druhá skupina byla infikovaná
kontrola s aplikovaným adjuvantem, a poslední skupina byla infikovaná a imunizovaná katepsinem L1
s adjuvantem. Zmíněná infekce druhé a třetí skupiny metacerkáriemi proběhla orálně 15 týdnů po
první imunizaci. Kozy byly usmrceny 7–50 dpi, poté autoři studie jejich játra podrobili
histopatologickému vyšetření, ve kterém se zaměřili na množství eozinofilů ve vzorcích a míru
fibrotizace jater. Při měření produkce iNOS ve vzorcích zjistili, že zatímco hodnoty v kontrolních
skupinách byly srovnatelně nízké, v imunizované skupině zaznamenali vysokou produkci iNOS a
pozorovali negativní korelaci mezi počtem buněk s iNOS a počtem lézí – při větší produkci iNOS byly
léze menší. Ačkoliv se z dlouhodobého hlediska imunizované kozy nedokázaly s nákazou vypořádat o
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moc lépe než kontrolní skupina, díky vakcíně došlo v raných fázích k silnější produkci iNOS a
masivnější infiltraci eozinofilů, díky čemuž byla játra méně poškozena infekcí touto motolicí.
Rojas-Caraballo et al. (2017) provedli podobný pokus, ale jako modelový organismus použili myši
očkované syntetickými peptidy rozeznávanými lymfocyty. Dva týdny po vakcinaci myši orálně nakazili
metacerkáriemi a 42 dpi srovnali počty přeživších parazitů a míru poškození jater mezi skupinami. Ve
skupině očkované peptidy rozeznávanými T-lymfocyty pozorovali nejméně parazitů a malé poškození
jater. Při analýze splenocytů zaznamenali u těchto myší zvýšenou expresi genů, které jsou součástí
signalizační dráhy vedoucí k produkci NO. Výsledkem jejich výzkumu je možný imunoprofylaktický
potenciál vakcín se syntetickými peptidy rozeznávanými T-buňkami a hypotéza možné zvýšené
obranyschopnosti hostitele po změnách v signalizační dráze NO.

4.1.2. Schistosoma spp.
V případě tohoto parazita jsou experimenty často zaměřeny na roli NO v odpovědi hostitele na
přítomnost vajíček nebo schistosomul. Matthias Hesse se se svým týmem věnoval vlivu NO na tvorbu
granulomů v reakci na přítomnost vajíčka v hostiteli. V první fázi výzkumu zkoumali, zda se velikostně
liší jaterní granulomy v myších s KO genem pro iNOS nebo pro IFN-γ od granulomů ve WT myších.
Myši nejdříve imunizovali injekcí vajíček a IL-12 a poté je perkutánně nakazili cerkáriemi. Po osmi
týdnech od nákazy připravili jaterní vzorky pro histologickou analýzu a extrakci RNA cytokinů a iNOS.
Zjistili, že imunizace myší zvyšuje expresi iNOS; u WT myší navíc po imunizaci došlo ke zmenšení
zánětu a granulomu. Došli proto k závěru, že NO zmírňuje patologické projevy infekce (Hesse et al.,
2000). Ačkoliv na rozdíl od týmu Brunet et al. (1999) nepozorovali žádné poničení jater
v nepřítomnosti NO, oba týmy se shodují na protektivních vlastnostech NO.
Brunet et al. (1999) kromě vlivu NO na játra zkoumali také průběh infekce po podání AG. Zjistili, že
ve skupinách, kterým podávali AG před nákazou nebo těsně po ní, docházelo sice k menšímu zvětšení
jater, ale také ke vzniku více nekrotických oblastí než u myší, kterým AG podáván nebyl. Při podávání
AG více než 30 dpi ke změně symptomů a hladinám NO nedocházelo. Zdá se tedy, že AG u chronicky
infikovaných jedinců nemá vliv na průběh infekce a NO má protektivní účinek hlavně na začátku
infekce.
Hesse et al. (2001) svůj výzkum později rozšířili o KO myši v genu pro IL-10, IL-4 a IL-10 i IL-4.
Imunizace a infekce probíhala stejně jako v předcházejícím výzkumu (Hesse et al., 2000), ale v tomto
experimentu zkoumali jak játra, tak plíce. Pomocí metody ELISA detekovali 3 dpi cytokiny a při měření
exprese enzymů pomocí qRT-PCR se kromě iNOS zaměřili i na arginázu Arg-1. Druhý zmiňovaný
enzym se vyskytuje hlavně v hepatocytech, kde z argininu tvoří močovinu. Tím, že vychytává arginin,
kompetuje o substrát s iNOS a může způsobit převahu Th2 odpovědi nad Th1. Největší rozdíl
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v množství cytokinů a enzymů ve výsledcích plicních vzorků zaznamenali mezi skupinami myší WT a
IL-4/IL-10 KO. KO myši měly vysoké hladiny iNOS a IFN-γ a nízké hladiny Arg-1. WT myši měly naopak
nízké hladiny iNOS a IFN-γ a vysoké hladiny Arg-1. Imunohistochemické vyšetření jater podpořilo
plicní výsledky, navíc ukázalo akumulaci buněk produkujících Arg-1 kolem vajíček. Stejně jako
v předchozím výzkumu, i v tomto měly myši s vyšší hladinou produkce NO menší granulomy. Protože
u WT a IL-10 KO myší pozorovali vysokou hladinu exprese Arg-1 a velké granulomy, podávali těmto
myším IL-12, který konvertuje Th2 odpověď na Th1 a poté pozorovali zmírnění exprese Arg-1 a
zmenšení granulomů. Zdá se tedy, že exprese iNOS a Arg-1 je velmi ovlivněna polarizací imunitní
odpovědi a pro zmírnění patologie je vhodné utlumit aktivitu Arg-1 ve prospěch iNOS.
Stádium vajíčka a tvorbu granulomů zkoumal i tým Hirata et al. (2001). Pro výzkum použili vajíčka
příbuzné S. japonicum a zaměřili se na změny ve složení buněk a produkci NO v jaterních
granulomech kolem těchto vajíček. Jako hostitele použili myši, kterým intravenózně aplikovali vajíčka
a poté nakažené myši rozdělili do tří skupin. První skupině podávali inhibitor L-NIL, druhé L-NAME a
třetí skupina zůstala kontrolní bez inhibitorů. Na histologických řezech jater pak v různých fázích
infekce sledovali distribuci iNOS signálu a pozorovali složení buněk v granulomech. V myších, kterým
podávali inhibitory, zaznamenali dočasné utlumení fibrotizace kolem vajíček, které po 3 týdnech
pominulo a míra fibrotizace pak byla srovnatelná s fibrotizací v kontrolní skupině. Po podání
inhibitorů pozorovali v játrech myší větší počet granulomů, menší počet buněk na jejich periferii a
mírný otok v okolí ve srovnání s kontrolní skupinou. Zjistili také, že inhibitor L-NIL produkci iNOS tlumí
lépe než L-NAME, což je nejspíš způsobeno rozdílnými mechanismy působení těchto inhibitorů.
Vzhledem k vyššímu počtu granulomů a jejich struktuře po podání inhibitorů se zdá, že i v případě
nákazy S. japonicum má NO protektivní roli v hostiteli.
Wynn et al. (1994) svůj výzkum zaměřili na vliv NO při nákaze schistosomuly S. mansoni. Myši
imunizovali radiací oslabenými cerkáriemi a vyčlenili z nich 2 skupiny. Jedné z nich podávali anti-IFN-γ
protilátky a druhé podávali AG. Po 4 týdnech myši intravenózně nakazili schistosomuly a později
použili pravé plíce pro detekci mRNA iNOS, zatímco levou nechali na imunohistochemické značení
iNOS. Metodou ELISA měřili produkci cytokinů v kulturách lymfocytů myší všech skupin. Po infekci
potvrdili histopatologickým vyšetření přítomnost iNOS v zánětlivých ložiscích kolem parazitů. U
imunizovaných myší pozorovali nižší počet parazitů, zvýšenou produkci mRNA Th1 cytokinů a plicní
iNOS ve srovnání s kontrolními skupinami. Neutralizace IFN-γ vedla u imunizované i kontrolní skupiny
k vyššímu počtu přeživších parazitů a ke snížení hladin sledovaných mRNA. Podávání AG vedlo dle
očekávání k vyšším počtům parazitů ve všech skupinách. Potvrdili tak protektivní roli NO při nákaze
schistosomuly a ukázali na snížení hostitelské odolnosti vůči nákaze a posílení Th2 odpovědi při
neutralizaci IFN-γ.
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Ačkoliv Coulson et al. (1998) provedli téměř shodný experiment jako tým Wynn et al. (1994), názory
těchto dvou týmů na roli NO při infekci se rozcházejí. Oba týmy provedli imunizaci myší oslabenými
cerkáriemi, intravenózně je nakazili schistosomuly a měřili množství iNOS exprimované v plicích. Tyto
výsledky se shodují – imunizace vedla ke zvýšení exprese iNOS a produkce NO, ale ke snížení počtu
parazitů. Kolektiv vedený P. S. Coulsonem ale pro inhibici NO použil L-NMMA místo AG a po jeho
podání imunizované skupině nepozorovali více přeživších parazitů než ve skupině, které inhibitor
podáván nebyl. Na základě toho tvrdili, že pouhá inhibice NO neukazuje dostatečně na roli NO při
zabíjení schistosomul a že je pravděpodobně důležitá jiná imunitní reakce. V další části výzkumu
proto zkoumali vliv imunizace na průběh infekce v myších heterozygotních v genu pro iNOS, které
jsou schopné produkce NO, a v iNOS KO myších, ve kterých ve srovnání s heterozygotní skupinou
paraziti lépe přežívali, ať už po imunizaci nebo bez ní. Rozdíl mezi počtem parazitů v heterozygotních
a KO myších nicméně nebyl statisticky významný. Protože imunizace vedla ke zlepšení
obranyschopnosti jak heterozygotní skupiny, tak KO skupiny, usoudili, že jejich předchozí domněnka
je správná a imunizace myší sice vede k jejich lepší obranyschopnosti, ale produkce NO není tak
významná, jak se domnívá tým vedený T. A. Wynnem. Linie KO myší, které Coulson et al. ve svém
výzkumu použili, má ale nedokonalý KO iNOS a v malé míře dochází k její expresi, a tedy i k produkci
NO. To by mohlo vysvětlit, proč Coulson et al. došli k jinému závěru než Wynn et al., počty parazitů
v heterozygotních a KO myších byly velmi podobné a imunizace obou myších linií vedla k účinnější
eliminaci nákazy.

4.2. Tasemnice
4.2.1. Taenia crassiceps
Terrazas et al. (1999) svým výzkumem ukázali, že pro eliminaci této tasemnice je vhodné stimulovat
Th1 imunitní odpověď. Alonso-Trujillo et al. (2007) na tuto myšlenku navázali a zaměřili se na rozdíl
v produkci NO infikovanými WT a STAT6 KO myšmi, které mají utlumenou Th2 imunitní odpověď. Ve
WT jedincích přežívalo ve všech fázích pokusu více parazitů než v KO myších. Pro potvrzení účinku NO
při infekci podávali myším inhibitor L-NAME, což vedlo k vyššímu počtu parazitů u obou linií ve
srovnání se skupinou bez inhibitoru. Při analýze cytokinů naměřili vyšší hodnoty IFN-γ
produkovaného splenocyty KO myší ve srovnání s produkcí splenocytů WT myší; qRT-PCR analýza
mRNA makrofágů navíc ukázala inhibici produkce iNOS po podání L-NAME. Výsledky ukazují na
možné použití NO pro obranu při nákaze touto tasemnicí.
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4.3. Hlístice
4.3.1. Brugia malayi
Pro zkoumání infekce způsobené hlísticí B. malayi se jako hostitelé používají různí hlodavci, kteří se
liší citlivostí k infekci. Gupta et al. (2004) ve svém experimentu intraperitoneálně nakazili larvami L3
pískomily, kteří jsou k infekci náchylnější, a relativně odolnější krysy, kterým podávali AG pro určení
možné funkce NO při infekci. Následně měřili hladiny radikálů vytvořených makrofágy zdravých i
infikovaných zvířat. Kromě toho sledovali i schopnost makrofágů in vitro adherovat na povrch
parazita. Mezidruhové výsledky byly velmi rozdílné. V pískomilovi larvy přežívaly a vyvíjely se, a
ačkoliv se po infekci zvýšil počet na larvu adherovaných makrofágů, stále neprodukovaly dostatek NO
pro zabití larev. Naproti tomu v krysách docházelo k poměrně rychlému úmrtí larev a větší produkci
NO navzdory malé adherenci makrofágů. Hladina NO navíc přímo korelovala s množstvím zabitých
larev. AG sice hodnoty NO snížil, ale infekce krys byla pořád silnější než nákaza pískomilů. Toto by šlo
vysvětlit hypotézou, že za eliminaci parazitů je zodpovědný účinnější peroxynitrit, což by podpořilo
hypotézu zmíněnou v minulé kapitole této práce.
I Gray a Lawrence (2002) svůj výzkum prováděli na skupinách hostitelů s rozdílnými schopnostmi
bojovat s nákazou. První skupinou byly myši CBA/Ca, které se mikrofilárií zvládnou zbavit během
několika dní, zatímco ve druhé skupině byly myši C57Bl/6, které s nákazou bojují průměrně 60 dní.
V dalších dvou skupinách byly myši C57Bl/6 deficientní pro IFN-γ, resp. pro receptor tohoto cytokinu.
Poslední byla kontrolní skupina WT myší. V krvi jedinců CBA/Ca pozorovali 10 dpi průměrně 6
mikrofilárií/ml a vysoké hladiny IFN-γ a NO, zatímco u jedinců C57BL/6 tomu bylo naopak – počet
mikrofilárií byl výrazně větší (průměrně 1285 mikrofilárií/ml) a hladiny NO a IFN-γ nízké. Zdá se tedy,
že produkce NO spuštěná IFN-γ je zodpovědná za eliminaci mikrofilárií v první skupině. Aby tuto
domněnku ověřili, v další fázi výzkumu zkoumali s pomocí inhibitoru L-NMMA a KO myší, zda je pro
eliminaci nákazy důležitější signalizace spuštěná IFN-γ nebo samotná produkce NO. Jelikož množství
mikrofilárií v myších bylo stále stejné nehledě na deleci nebo inhibici těchto látek, došli k závěru, že
ani neutralizace/absence IFN-γ ani inhibice produkce NO nemá vliv na rychlou eliminaci mikrofilárií
v CBA/Ca myších. Při měření cytokinů zjistili, že absence IFN-γ, příp. jeho receptoru, nevede k větší
produkci Th2 cytokinů. Protože i u WT myší naměřili nízké hladiny protizánětlivých cytokinů, došli
k závěru, že je nepravděpodobné, že by za eliminaci mikrofilárií byla zodpovědná Th2 imunitní
odpověď. Zůstává otázkou, kterou část imunitního systému využívají k úspěšnému boji CBA/Ca myši,
jestliže nepoužívají ani protizánětlivou Th2 odpověď, ani produkci NO stimulovanou prozánětlivým
IFN-γ.
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McGarry et al. (2005) se při svém výzkumu zaměřili na léčbu infekce filáriemi, konkrétně na
mechanismus účinku diethylkarbamazin citrátu (DEC), který má protizánětlivé účinky a používá se při
léčbě lymfatické filariózy. WT a iNOS KO myši intravenózně nakazili mikrofiláriemi a po podání DEC
pozorovali dočasnou redukci počtu mikrofilárií ve WT skupině, zatímco na počet mikrofilárií v KO
myších nemělo podání DEC efekt. Při molekulární analýze peritoneálních buněk našli podle očekávání
iNOS pouze ve WT myších. Na základě těchto výsledků usoudili, že iNOS je jedním z enzymů
nezbytných pro antiparazitický účinek DEC pravděpodobně díky interakci NO s cyklooxygenázovou
dráhou.
Verma et al. (2015) se zabývali otázkou prevence nákazy, a proto ve svém experimentu hledali
kandidáty na vakcínu proti této filárii. Tři skupiny krys imunizovali takovými frakcemi homogenátu
dospělých hlístic, u nichž bylo dříve prokázáno, že stimulují produkci NO. Následně všechny skupiny
(vč. kontrolní) subkutánně nakazili larvami L3 a po 90 dnech změřili množství NO produkovaného
splenocyty a spočítali množství mikrofilárií v krvi a dospělců v srdci, plicích, varlatech a lymfatických
uzlinách. Z výsledků vyplynulo, že frakce F8 je nejvíce protektivní, proto při určování vlivu AG na
průběh infekce pokračovali pouze s touto frakcí. Po podání AG kontrolní skupině a skupině
imunizované frakcí F8 použili ke stanovení hladin NO suspenzi splenocytů a určili počet mikrofilárií
v hostitelích. AG způsobil pokles hladin NO a zvýšil počet přeživších larev. Tímto autoři potvrdili
účinnost NO při obraně hostitele, a navrhli proto frakci F8 jako kandidáta na vakcínu.

4.3.2. Strongyloides venezuelensis
Ruano et al. (2015) zkoumali vliv NO na infekci larvami. Myši nakazili larvami L3 a rozdělili si hlodavce
na skupiny, přičemž jedné skupině podávali inhibitor AG, druhé skupině podávali NO donor LA419,
třetí skupinu ponechali jako kontrolní a čtvrtá skupina sloužila jako infikovaná kontrola. Navíc chtěli
zjistit, jestli se budou lišit výsledky u imunosuprimovaných jedinců. K navození imunosuprese použili
DX a vytvořili další čtyři infikované skupiny, kde první skupina dostávala DX, druhá skupina LA419 a
DX, třetí skupině podávali AG a DX a čtvrtá skupina zůstala kontrolní. Průběh infekce v jednotlivých
skupinách hodnotili podle několika parametrů: množství plicních larev, dospělých samic v tenkém
střevě a vajíček ve výkalech v různých fázích infekce. Zjistili, že u jedinců s inhibovanou produkcí NO
byla infekce mnohem závažnější a trvalo déle, než se v trusu přestala objevovat vajíčka. Naopak u
jedinců, kterým byl podáván NO donor, byla infekce mírná a krátká. Dexametazon účinky obou látek
posílil, a navíc zvýšil riziko hyperinfekce, takže skupina s DX a AG prodělala nejsilnější infekci ze všech.
Oproti tomu skupina, které byl podáván DX a LA419, s infekcí bojovala stejně jako imunokompetentní
skupina se stejným donorem. Je evidentní, že v tomto případě je NO zásadní pro ochranu hostitele
jak v imunokompetentních, tak imunosuprimovaných myších, protože NO snížil závažnost infekce, a
navíc zabránil hyperinfekci umožněné podáváním DX.
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4.3.3. Toxocara canis
Velká část experimentů prováděných na této škrkavce je zaměřená na vliv AG na průběh infekce
v hostiteli. Espinoza et al. (2002) zkoumali tento vliv na krysách, které rozdělili do čtyř skupin – kontrolní
skupina, skupina infikovaná stádiem L2, infikovaná skupina, které byl podáván AG, a zdravá skupina,
které byl podáván AG. Všem krysám provedli bronchoalveolární výplach, v jehož supernatantu pak
detekovali množství NO Griessovou reakcí. Kromě toho pro každou z pozorovaných skupin stanovili
hodnoty plicního indexu, který ukazuje intenzitu plicního zánětu. Ačkoliv byly infikovány dvě skupiny,
pouze nakažení jedinci, kterým nebyl podáván AG, vykazovali výrazné patologické znaky. Stejně tak
hladina nitritů byla nejvyšší v této skupině. Léčba AG tedy vede ke zmírnění patologických projevů
způsobených působením NO, ale neovlivňuje počet parazitů v hostiteli. Působení NO v případě
nákazy touto škrkavkou tak na rozdíl od schistosomózy vede k silnějším patologickým projevům.
Gargili et al. (2004) nakazili embryonovanými vajíčky dvě skupiny myším z nichž jedné podávali AG.
Do experimentu dále zahrnuli dvě kontrolní nenakažené skupiny, jimž podávali pouze AG nebo
fyziologický roztok. Ze všech skupin získali mozky 1, 2 a 7 dpi a po zhodnocení hrubé patologie
rozdělili každý z nich na třetiny. Část poblíž mozečku použili na detekci buněk obsahujících iNOS,
zatímco v čelních lalocích měřili míru oxidace lipidů a SOD. Podávání AG vedlo k menší hemoragii
mozku a menšímu počtu iNOS pozitivních buněk, ale neovlivnilo míru oxidace lipidů a hladiny SOD.
Vypadá to tedy, že AG chrání mozek utlumením exprese iNOS, ale produkci antioxidantů nijak
neovlivňuje, což je výhodné z hlediska protekce hostitelských buněk.
Později Demirci et al. (2006) provedli experiment, ve kterém použili vajíčka podobně jako ve
svém předchozím pokusu (Gargili et al., 2004), vzorec nákazy a usmrcování skupin byl taktéž stejný,
pouze se místo mozku zaměřili na játra a plíce. Třetinu jater a plic použili na histologické řezy a
imunohistochemické stanovení produkce iNOS, druhou třetinu jater a plic vložili do roztoku pepsinu a
HCl pro natrávení tkáně a následné stanovení počtů larev a zbytky orgánů použili na stanovení
oxidativního stresu měřením hladin aspartát aminotransferázy (AST) a alanin aminotransferázy (ALT);
v játrech navíc měřili i hladiny SOD a míru oxidace lipidů. V obou infikovaných skupinách pozorovali
zvýšené hladiny AST a ALT, což znamenalo vyšší oxidativní stres. S jeho růstem rostla i aktivita SOD,
obzvláště u nakažené skupiny, které podávali AG. V této skupině pak v plicích pozorovali podobný
počet larev jako v játrech a díky inhibici iNOS byly játra i plíce bez lézí, zatímco v nakažené skupině
bez podávaného AG pozorovali více larev v játrech, ale v plicích žádné nenašli. Dále u této skupiny
zaznamenali patologické léze způsobené nadprodukcí NO v jaterním parenchymu a bronchiální
oblasti a větší produkci iNOS ve srovnání s kontrolní skupinou, čímž potvrdili protektivní účinek AG
zmírňováním patologických projevů. Navíc na základě zvýšení aktivity SOD formulovali hypotézu, že
by AG mohl být protektivní i tím, že snižuje oxidativní stres v hostiteli.
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Ačkoliv se dva poslední výzkumy (Demirci et al., 2006; Gargili et al., 2004) shodují s výzkumem týmu
vedeného E. Espinozou v otázce silnější patologie způsobené působením NO, metodika týmu Damirci,
Gargili et al. nepůsobí důvěryhodně. V prvním článku (Gargili et al., 2004) například autoři zmiňují
neexistující enzym lipid peroxidázu, ve druhém článku (Demirci et al., 2006) používají nevhodně
zvolené markery oxidativního stresu (ALT a AST). Jejich závěry je tedy vhodné brát s rezervou.

4.3.4. Trichinella spiralis
I při výzkumu efektů NO na svalovce se používají myši s různými genetickými vlastnostmi. Lawrence
et al. (2000) použili myši heterozygotní a homozygotní v deficienci pro gen pro iNOS. Obě skupiny
nakazili larvami T. spiralis a později připravili vzorky střeva a okolních lymfatických uzlin infikovaných
myší. Po homogenizaci vzorků změřili množství cytokinů pomocí metody ELISA a stanovili hladinu NO
v séru Griessovou reakcí. U heterozygotních myší pozorovali výrazně vyšší produkci nitritů
v infikovaných myších než u kontrolních skupin, u nichž také nejvíce proliferují buňky lymfatických
uzlin po stimulaci antigeny svalovce. V případě homozygotních myší naměřili méně IFN-γ a TNF-α, ale
více Th2 cytokinů, zatímco u myší heterozygotních tomu bylo naopak. U těch navíc pozorovali
výrazné patologické projevy ve střevě. Na základě těchto výsledků usoudili, že při této infekci je Th2
imunitní odpověď zásadní pro ochranu hostitele a NO je hlavním původcem patologických projevů.
Názor, že v důsledku produkce NO se u hostitelů objevují zánětlivé a patologické stavy, potvrdili i
Hadas et al. (2001). Během experimentu podávali myším komplex DEA/NO, který v hostiteli postupně
uvolňuje NO, a následně histopatologicky potvrdili, že DEA/NO zesiluje zánětlivé procesy v hostiteli.
Kromě toho pozorovali i pokles aktivity enzymů SOD a glutation-peroxidázy. Zdá se tedy, že kvůli
zvýšení hladin NO dochází k silnému narušení regulace hostitelských obranných mechanismů proti
infekci svalovcem.
Kołodziej-Sobocińska et al. (2006) se ve svém výzkumu zaměřili na vliv podávání AG dvěma
experimentálním liniím myší, které se liší polarizací imunitní odpovědí. BALB/c mají převážně Th2
odpověď, a tedy produkují méně NO, zatímco C57BL/6 jsou polarizované směrem k Th1 odpovědi.
Obě linie byly infikovány larvami svalovce, polovině každé skupiny podávali AG a později odebrali
vzorky tkáně tenkého střeva a svalů. Pro uvolnění dospělců inkubovali kousky střev v roztoku NaCl,
pro uvolnění svalových larev použili roztok pepsinu a HCl. V C57BL/6 linii obecně pozorovali méně
parazitů než v linii BALB/c. Podávání AG výrazně neovlivnilo průběh svalové fáze, ale na začátku
střevní fáze vedlo k menšímu poškození střev a většímu počtu dospělců ve srovnání s kontrolními
skupinami. Největší redukce svalových larev byla pozorována v kontrolních C57BL/6 myších. Tyto jevy
autoři vysvětlují silnější cytotoxickou aktivitou v hostitelích bez AG, obzvlášť v linii C57BL/6, a ukazují
na význam podávání AG v raném období střevní fáze infekce.
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Výzkum týmu vedeného M. Kołodziej-Sobocińskou svými výsledky podporuje hypotézu o antiparazitárním vlivu NO vyslovenou na základě in vitro výzkumu (Ming et al., 2016). Oproti
předpokládanému menšímu poškození střev díky eliminaci parazitů v navrhovaném in vivo
experimentu (viz kap. 3.3.3.) však Kołodziej-Sobocińska et al. pozorovali silnější střevní patologii u
myší s převažující Th1 odpovědí a menším počtem parazitů. V otázce vlivu NO na střevní patologii se
Kołodziej-Sobocińska et al. shodují s výsledky výzkumu týmu Lawrence et al., ačkoliv v ostatních
závěrech se neshodují. Možným vysvětlením je dvojí role NO: jak zabíjení parazitů, tak poškozování
střevního epitelu.

Experimenty prováděné in vivo jsou, s využitím různých donorů a inhibitorů iNOS a myší KO pro geny
významné pro produkci NO (iNOS, IFN-γ), převážně zaměřeny na sledování vlivu NO na průběh
infekce a patologické projevy s ní spojené. Konkrétní působení NO se odvíjí od druhu a vývojového
stádiu parazita. Na základě výsledků in vivo experimentů lze říct, zda je při dané infekci vhodné posílit
či utlumit produkci NO a tyto informace mohou být zásadní pro budoucí léčbu a prevenci helmintóz.
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Závěr
Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o roli NO při helmintózách a metody používané při jejím
výzkumu. Dále diskutuje rozdíly ve výsledcích in vitro a in vivo experimentů.
Jak naznačují in vitro studie, působení NO, ať už uvolňovaného z různých donorů nebo
produkovaného hostitelskými buňkami, ovlivňuje svalové buňky helmintů, snižuje jejich mobilitu a
může vést až ke smrti zástupců rodů Fasciola, Schistosoma, Brugia a Strongyloides. Podobně je tomu
u rodu Echinococcus, kde při produkci NO makrofágy adherovanými k cystám in vitro dochází
k oddělení laminární a germinální vrstvy a následné smrti cyst. U rodu Taenia se naopak zdá, že NO
působí ve prospěch parazita.
Rozdíly v citlivosti k NO můžeme pozorovat i v rámci jednotlivých druhů. U rodu Schistosoma dochází
pod vlivem NO ke smrti miracidií; jsou-li mu však vystavena vajíčka, působí vaječný obal jako ochrana
a miracidia jsou tak schopna se vylíhnout a přežít. V případě různě starých schistosomul a larev a
dospělců rodu Brugia bylo zjištěno, že starší schistosomula jsou náchylnější vůči NO než mladší,
stejně jako larvy rodu Brugia oproti dospělcům stejného rodu. Tento rozdíl je pravděpodobně
způsoben rozdílným metabolismem jednotlivých stádií – larvy a starší schistosomula pro pohyb
vyžadují aerobní metabolismus, jehož enzymy mohou být inhibovány právě působením NO. Rozdíly
v produkci NO napříč hostiteli mohou odůvodnit, proč jsou někteří hostitelé pro vývoj parazita vhodní
a jiní ne. Zdá se, že je tomu tak v přpadě nákazy rodem Fasciola, kde výsledky in vitro experimentu
ukázaly, že buňky krys, které nejsou přirozeným hostitelem této motolice, jsou schopny produkovat
více NO, a takto eliminovat více parazitů ve srovnání s ovčími buňkami.
Jelikož se při in vitro pokusech málokdy bere ohled na reálnou koncentraci NO, mohou být tyto
výsledky rozdílné od výsledků získaných in vivo metodami vlivem použití příliš velkého množství NO
v in vitro experimentech. Některá tvrzení vyslovená na základě výsledků in vitro experimentů již
ovšem byla potvrzena experimenty provedenými in vivo. Mezi takové patří silnější účinek
peroxynitritu než NO v případě nákazy zástupci rodu Brugia nebo produkce NO především v raných
fázích infekce motolicemi rodu Fasciola.
Díky zaměření in vivo výzkumu na celkový průběh infekce víme, že se obranyschopnost hostitele
zlepšuje po vakcinaci (rody Brugia, Fasciola, Schistosoma) a hostitelé často vykazují menší patologii
než zástupci bez vakcinace (rody Fasciola, Schistosoma). Je pravděpodobné, že je NO součástí
komplexního působení imunitního systému, které zmírňuje infekci a související patologické procesy.
Dále má NO protektivní účinek i v případě nákazy WT hostitelů rody Strongyloides nebo Brugia,
zatímco v hostitelích nakažených rody Toxocara a Trichinella byly při větší produkci NO pozorovány
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silnější patologické projevy. Vliv NO na průběh nákazy filariemi rodu Brugia je závislý na hostitelském
organismu. V pískomilech filárie přežívají a hostitelské makrofágy nejsou schopné produkovat
dostatek NO pro poškození parazitů, zatímco krysám se díky vysoké produkci NO daří nákazu
eliminovat. V případě, kdy se díky rozdílné produkci NO hostiteli potvrdí zásadní role NO v odstranění
nákazy, se můžeme dále zaměřit na vývoj terapeutik založených na stimulaci tvorby NO v hostiteli
nebo obsahujících donory NO.

Výsledky in vivo experimentů se mohou zprvu zdát praktičtější než výsledky in vitro výzkumu, neboť
lépe odrážejí reálnou situaci a často nabízejí vhodného kandidáta na vakcínu nebo léčiva. Dle mého
názoru je ovšem nadále zapotřebí provádět experimenty in vitro, a to s cílem získání nových
informací a lepšího pochopení vlivu NO při helmintózách.
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